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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan terkena 

Anemia. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan kebutuhan zat besi, 

terutama saat mereka sedang mengalami menstruasi. Selain itu remaja putri 

lebih cenderung memperhatikan bentuk tubuh dan perubahan bentuk fisik 

mereka, dibandingkan dengan memperhatikan asupan gizi yang mereka 

konsumsi sehari-hari, hal tersebut dapat menyebabkan pola makan yang 

keliru, dan akibatnya mereka lebih cenderung membatasi makanan sumber 

protein hewani, karena mereka menganggap bahwa makanan sumber 

hewani banyak mengadung lemak tinggi dan dapat menyebabkan 

kegemukan (Dieny, 2014). Selain itu, umumnya remaja putri memiliki 

kebiasaan makan yang tidak sehat, mereka cenderung tidak suka sarapan 

pagi, kurang mengkonsumsi air putih, dan sering makan makanan cepat saji. 

Sehingga hal tersebut mengakibatkan, remaja tidak mampu memenuhi 

keanekaragaman asupan gizi yang diperlukan oleh tubuh, yang digunakan 

untuk proses sintesa pembentukan hemoglobin (Hb). Bila hal tersebut terjadi 

dalam jangka panjang maka kadar hemoglobin dalam tubuh akan terus 

berkurang dan dapat menyebabkan Anemia (Junita et al, 2015). 

Anemia merupakan suatu kondisi tubuh di mana  jumlah sel darah merah 

(kadar hemoglobin) di dalam sel darah berada di bawah normal.  Hemoglobin 

diperlukan untuk mengangkut oksigen dan nutrisi dalam satu darah dari paru-

paru ke seluruh tubuh  (Syatriani dan Aryani, 2010). Salah satu faktor 
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penyebab anemia adalah kekurangan asupan zat gizi yaitu zat besi dan 

protein . 

Zat besi merupakan salah satu mineral mikro yang paling banyak 

terdapat didalam tubuh manusia dan hewan. Zat besi berfungsi sebagai alat 

angkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, dan alat angkut 

elektron dalam sel (Almatsier, 2009). Menurut Beck (2011), zat besi 

merupakan salah satu komponen yang di perlukan untuk membentuk 

hemoglobin. Hemoglobin merupakan pigmen warna merah pada darah yang, 

memegang peranan penting dalam mengangkut oksigen serta 

karbondioksida dari paru-paru dan jaringan. Hemoglobin merupakan salah 

satu protein yang kaya akan zat besi. 

Salah satu faktor lain yang menyebabkan anemia adalah kurangnya 

asupan protein. Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, 

seperlima bagian tubuh adalah protein, yang sebagian besar terdapat di otot,  

seperlima di dalam jantung dan tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit 

dan sebagian besar yang lainya terdapat dalam jaringan lain dan cairan 

tubuh. Protein memiliki fungsi utama yaitu membangun serta memelihara sel-

sel dalam jaringan tubuh (Almatsier, 2009). Hemoglobin merupakan 

gabungan dari heme dan globin. Heme adalah gugus prostetik yang terdiri 

dari atom besi, sedang globin adalah protein yang dipecah menjadi asam 

amino. Hemoglobin yang terdapat dalam sel-sel darah merah dan merupakan 

pigmen pemberi warna merah sekaligus pembawa oksigen dari paru-paru ke 

seluruh sel-sel tubuh (Pearce, 2012). Kekurangan asupan protein 

mengakibatkan gangguan transpor zat besi untuk pembentukan hemoglobin 

dan sel darah merah, sehingga akan menyebabkan anemia.  
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Menurut penelitian Reza,et al (2016) terdapat hubungan yang 

signifikan antara defesiensi besi dengan kadar hemoglobin. Jika cadangan 

besi dalam tubuh berkurang, maka hemoglobin dalam darah juga akan ikut 

berkurang. Selain itu dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa anemia 

defesiensi besi dipengaruhi oleh kebiasaan makan, seperti diet vegetarian 

dan asupan yang tidak mencukupi dari makanan sumber hewani. Menurut 

Hockenberry (2008) besi adalah mineral penting yang dibutuhkan dalam 

pertumbuhan jaringan tubuh. Besi berperan sebagai alat transpor elektron 

yang mengubah ferro (Fe2+) menjadi ion ferric (Fe3+). Transpor besi sangat 

diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. Menurut Fatin (2011) 

mengatakan bahwa hemoglobin diperlukan dalam mengangkut oksigen 

dalam darah ke jaringan yang digunakan untuk melakukan fungsi fisiologis 

tubuh. Kekurangan zat besi menyebabkan sel darah merah dalam tubuh 

berkurang sehingga menyebabkan  fungsi fisiologis tubuh menurun dan jika 

hal tersebut dibiarkan secara terus menerus maka akan menyebabkan 

anemia. 

Saat ini Anemia masih menjadi salah satu masalah utama di 

Indonesia. Prevalensi kejadian Anemia di Indonesia menurut Balitbang 

Kemenkes RI (2013) yaitu sebesar 28,1% terjadi pada Balita, 29% pada 

anak-anak, 37,1% pada Ibu hamil dan remaja putri dan wanita usia subur 

(WUS) sebesar 22,7 %. Kemudian WHO menetapkan beberapa kategori 

anemia di suatu wilayah yaitu pada angka 5-19,9% dikategorikan rendah, 20-

39,9% dikategorikan sedang, dan >40% dikategorikan tinggi. 

Berdasarkan data survey yang diperoleh dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukoharjo, diketahui bahwa prevelensi angka kejadian anemia 
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tertinggi kedua terdapat di Kecamatan Weru sebesar yaitu 48%. Kemudian 

sebelum melakukan penelitian,  penulis telah melakukan survey pendahuluan 

di SMA Negeri 1 Weru untuk mengetahui persentase asupan protein dan zat 

besi remaja putri di SMA Negeri 1 Weru. Dari hasil survey pendahuluan yang 

dilakukan pada sepuluh siswi kelas sepuluh di SMA Negeri 1 Weru diperoleh 

rerata persentase asupan protein sebesar 76,6% dari total kebutuhan, dan 

rerata persentase asupan zat besi sebesar 24,17 % dari total kebutuhan. 

Berdasarkan rerata persentase angka asupan protein dan zat besi yang 

diperoleh tersebut disimpulkan bahwa asupan protein dan zat besi siswi di 

SMA Negeri 1 Weru masih tergolong kurang, karena rerata persentase 

asupanya masih ≤ 80% dibandingkan dengan angka kecukupan gizi (AKG, 

2013). Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui hubungan asupan 

protein dan zat besi terhadap kadar hemoglobin remaja putri di SMAN 1 

Weru.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara asupan protein dan asupan zat besi dengan 

kadar hemoglobin pada remaja putri. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui hubungan asupan protein dan zat besi dengan kadar 

hemoglobin pada remaja putri di SMA Negri 1 Weru Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus : 

a. Mendiskripsikan asupan protein pada remaja putri. 

b. Mendiskripsikan asupan zat besi pada remaja putri. 
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c. Mendiskripsikan kadar hemoglobin pada remaja putri. 

d. Menganalisis hubungan asupan protein terhadap  kadar 

hemoglobin remaja putri. 

e. Menganalisis hubungan asupan zat besi terhadap  kadar 

hemoglobin remaja putri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui hubungan antara asupan protein dan 

zat besi dengan kadar hemoglobin pada remaja putri di SMA Negri 1 

Weru Sukoharjo. Dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Remaja Putri 

Memberikan gambaran pada remaja putri di SMA N 1 Weru 

tentang hubungan asupan protein dan zat besi terhadap kadar 

hemoglobin dengan kejadian anemia 

3. Bagi institusi 

Memberikan informasi bagi sekolah tentang hubungan asupan 

protein dan zat besi dengan kadar hemoglobin pada remaja putri. 


